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Det finns ett förslag om att elever i grundskolan och gymnasiet ska få rätt att
överklaga sina betyg. Det betyder att när eleven inte är nöjd med sitt betyg
kan han/hon försöka få det ändrat. Vem ska sätta betyg i stället för läraren
(enligt förslaget) om en elev överklagar?

Det här landet står på randen till totalt kaos. Människor har gjort uppror och
protesterar mot arbetslöshet och fattigdom. President Zine el Abidine Ben Ali
har flytt till Saudiarabien. Vilket land?

Stora landområden har blivit översvämmade i Queensland i Australien. Ett
område lika stort som Tyskland och Frankrike har översvämmats. Vad kallas
det väderfenomen som orsakat översvämningarna?

Utanför Australiens östkust finns världens största korallrevssystem som nu
hotas av översvämningarna i delstaten Queensland. Det är gödningsämnen
och miljögifter som försvagar korallerna. Vad heter korallrevet?

Brasilien har drabbats av den värsta naturkatastrofen i landets historia.
Räddningsmanskap söker efter människor som kan ha överlevt i Serrana,
utanför Rio de Janeiro. Vilken är troligen den värsta delen av katastrofen?

Efter många års svåra förhållanden i det här landet röstar nu människorna om
självständighet för landets södra del. Landet kommer att delas i två delar.
Särskilt i Darfurområdet har människor lidit svårt. Vilket land kommer att delas?

1 regeringen
X rektorn
2 Skolverket
1 Egypten
X Marocko
2 Tunisien
1 tidvatten
X monsun
2 La Niña
1 Stora barriärrevet
X Labradorrevet
2 Adriatiska revet
1 lerskred
X jordbävning
2 vulkanutbrott
1 Moçambique
X Angola
2 Sudan
1 varg
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Under den första jaktdagen har minst åtta djur skjutits. I dag finns det omkring
200 djur i Sverige. I år får jägarna skjuta 20 djur. Vilket djur skjuter jägarna?

X älg
2 järv
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Många barn i Sverige kan lida av vitaminbrist. Vitaminet bildas i huden med
hjälp av solljus. Andra källor är fet fisk som lax, makrill, sardiner, sill och ål.
Vitaminbrist påverkar skelettet, hjärnan och immunförsvaret. Vilket vitamin?

1 D-vitamin
X C-vitamin
2 A-vitamin
1 Indien/Polen
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Nu spelas VM i handboll i Sverige. Det svenska laget har redan vunnit två
matcher. Vilka två handbollslag har förlorat mot Sverige?

X Chile/Slovakien
2 Sydkorea/Argentina
1 Björn Ferry
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Han vann jaktstarten i Ruhpolding. Han missade inget av sina 20 skott. Han
slog både Martin Fourcade och Michael Greis. Vem är han?

X Johan Sjöstrand
2 Stefan Hultman
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En utredning föreslår att elever i grundskolan och gymnasiet ska få rätt att
överklaga betyg. Utbildningsminister Björklund anser att utredningens för-slag
inte ska genomföras. Nackdelarna är större än fördelarna, säger han. Vem ska
sätta betyg i stället för läraren (enligt förslaget) om en elev överklagar?
Räddningsmanskap söker fortfarande efter människor som kan ha överlevt naturkatastrofen i
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Brasilien i Serrana, utanför Rio de Janeiro. Bland annat är översvämningarna de värsta i Brasiliens
historia. Vilken annan katastrof har också drabbat området?

1 Skolverket
X rektorn
2 kommunstyrelsen
1 lerskred
X gejsereruption
2 jordbävning

arabien. Protesterna i landet gäller arbetslöshet, fattigdom och en korrumperad elit. Vilket land?

1 Libyen
X Algeriet
2 Tunisien
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Flodvågor spolar genom städer och stora landområden översvämmas i
Queensland i Australien. Ett område stort som Tyskland och Frankrike tillsammans har översvämmats. Det är stora mängder vatten som har kommit
under lång tid. Vad kallas det väderfenomen som orsakat översvämningarna?

1 tsunami
X monsun
2 La Niña
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Den amerikanska kongressledamoten Gabrielle Giffords skadades allvarligt vid
ett skottdrama i staden Tucson i delstaten Arizona i USA. Motsättningarna i
amerikans politik har blivit större på senare tid. Inom det republikanska partiet
finns en rörelse som anses vara kraftfullt konservativa. Vad kallas rörelsen?

1 Tea Party-rörelsen
X Sarah Palin-rörelsen
2 Nantucket-rörelsen

Polis och militär försöker nu förhindra att kaos bryter ut i landet. Revolten är ett folkligt uppror som
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lyckats avsätta en president i Arabvärlden. President Zine el Abidine Ben Ali har flytt till Saudi-

domstolen i Haag för krigsbrott under konflikten i Darfur. Vilket land kommer att delas?

1 Syrien
X Somalia
2 Sudan

Narkotika som beställs via Internet blir allt vanligare. Nu tar en myndighet upp
kampen för att stoppa trafiken. Myndigheten gjorde förra året nästan 2 000
beslag av narkotiska preparat som kommit till Sverige genom postflödet.
Många av dem som beställer narkotikan är ungdomar. Vilken myndighet?

1 Posten
X Tullverket
2 Socialstyrelsen

Finland har skärpt sina rekommendationer för det här vitaminet och nu anser experter i Sverige att

Vitaminbrist påverkar skelettet, hjärnan och immunförsvaret. Vilket vitamin?

1 A-vitamin
X D-vitamin
2 C-vitamin

Vägsalt har blivit en bristvara i Europa på grund av isiga trottoarer och hala
vägar. Vägsaltet kommer t ex från tyska saltgruvor. Saltet smälter is ner till
minus 18 grader. Vilket kemiskt namn har salt?

1 kalciumklorid
X ammoniumklorid
2 natriumklorid

Efter många års svåra förhållanden i landet hålls nu en folkomröstning om självständighet för
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landets södra del. Landets president Omar al-Bashir är efterlyst av Internationella brottmåls-

Livsmedelsverket bör följa efter. En fjärdedel av barnen i Sverige kan lida av vitaminbrist. Vitaminet
bildas i huden med hjälp av solljus. Andra källor är fet fisk som lax, makrill, sardiner, sill och ål.

kan sluta med att Sverige hamnar i EU:s domstol. Vilket djur vill 6 500 jägare skjuta?

1 varg
X järv
2 lo
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Hollywood gillade inte slutet på Stieg Larssons roman Män som hatar kvinnor. I
David Finchers kommande film har den avslutande delen skrivits om helt och
hållet. Vem spelar Lisbeth Salander i den amerikanska filmversionen?

1 Rooney Mara
X Charlize Theron
2 Reese Witherspoon
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Nu spelas VM i handboll i Sverige. Det svenska laget har redan vunnit två
matcher. Vilka två handbollslag har förlorat mot Sverige?

1 Indien/Polen
X Chile/Slovakien
2 Sydkorea/Argentina

Trots EU:s varning startar jakten och hittills har 6 500 jägare anmält sig för att få skjuta 20 djur. EU
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har varnat den svenska regeringen för att inleda jakten, som kan bryta mot EU:s miljöregler. Den

B
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Meddelande

Alla lärare och elever önskas
välkomna tillbaka till en ny
termin med Veckans Nyheter.
Under vårterminen 2011 utkommer
Veckans Nyheter under följande
veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, och
23. Påsklov i vecka 16.
Rikstävlingen pågår från måndagen den 17 januari 2011 till fredagen den 10 juni 2011.
Ni som får problem med e-posten
eller faxen glöm inte att ni har användarnamn och lösenord för inloggning på vår webbsida. På webbsidan
finns alltid det aktuella numret av
Veckans Nyheter.
Version A.
1. rektorn (x). Se B1.
2. Tunisien (2). Se B3.
3. La Niña (2). Se B4.
4. Stora barriärrevet (1). Stora barriärrevet utanför Australiens östkust
hotas av översvämningarna i delstaten Queensland. En skadlig blandning av sediment, gödningsämnen
och miljögifter förstör korallerna.
Stora barriärrevet har över 2 900
enskilda korallrev och 900 öar. Det
sträcker sig cirka 260 mil och täcker
en yta som motsvarar drygt tre fjärdedelar av Sveriges yta. Vid revet
finns omkring 400 korallarter, 1 500
fiskarter, 30 arter av valar, sex arter
av havssköldpaddor och över 210
fågelarter. Barriärrevet utsågs 1981
till världsarv. Enorma vattenmassor
sköljer ut i havet via tre floder två på
östkusten och en i söder. Utflödet av
smutsigt flodvatten sträcker sig uppemot 40 kilometer ut i havet och har
nått de södra delarna av barriärrevet.
5. lerskred (1).
6. Sudan (2).
7. varg (1). Vargjakten startades i
lördags och hittills har runt 6 500
jägare anmält sig för att få skjuta 20
vargar. Redan om två veckor kan
första steget tas mot att dra Sverige
inför EU:s domstol. I december varnade EU den svenska regeringen för
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att inleda vargjakten som kan bryta
mot EU:s miljöregler. Vargar är en
skyddad art och det är inte tillåtet att
döda arter som är skyddade, säger
EU. Det går att göra undantag om
människor eller boskap hotas eller
om det finns ett allmänt intresse som
går före. Men hittills har inte Sverige
övertygat EU om det. Att skjuta vargar för att få bort individer med dåliga
gener skulle kunna omfattas av ett
undantag enligt EU. Från svenskt håll
försvarar man sig med att jakten ska
kompletteras med kraftfulla åtgärder
för att förnya stammen genom att
hämta vargar från Finland.
8. D-vitamin (1).
9. Chile/Slovakien (x).
10. Björn Ferry (1).
Version B.
1. rektorn (x). Elever ska få rätt att
överklaga sina betyg. Det föreslår en
utredning. Att sätta betyg är en myndighetsutövning. Samtidigt kan en
elev i dag inte få sitt betyg omprövat.
De betyg som ligger till grund för
fortsatta studier ska gå att få omprövade. Den lärare som har satt betyget ska ändra betyget om det är uppenbart oriktigt, enligt den nya skollagen. Elevens överklagande ska
lämnas skriftligt till den berörda läraren som sedan lämnar överklagandet
vidare till rektorn. Rektor avgör om
lärarens betyg är riktigt i förhållande
till kursplan och elevens prestationer.
Rektorn ska kunna anlita andra, lärare eller en grupp av lärare, lärarpaneler eller nämnder av lärare som
granskar lärarens betygsunderlag.
Om betyget är oriktigt ska rektorn
kunna ändra betyget, men det får inte
bli ett lägre betyg, utan oförändrat
eller högre. Utbildningsminister Jan
Björklund säger: Min preliminära
bedömning är att utredningens förslag inte ska genomföras. Nackdelarna är större än fördelarna. Förslaget skulle enligt Björklund leda till
kraftig byråkratisering och bara överklagandeprocessen skulle kosta 250
miljoner kronor om året. Dessutom
skulle det innebära kraftigt ökade
krav på lärarna att dokumentera sitt
arbete. Men enligt Jan Björklund är
det stora problemet inte att det sätts
för låga betyg. Enligt Skolinspektio-

Bakgrundsmaterial

nen sätts det generellt för höga betyg
i många skolor. En överklagandemöjlighet löser inte problemet med betygsinflation, säger Björklund.
2. lerskred (1).
3. Tunisien (2). Tunisiens president
Zine el Abidine Ben Ali flydde till Saudiarabien. Premiärministern Mohammed Ghannouchi tar tillfälligt över och
säger: Jag lovar att jag kommer att
respektera konstitutionen och genomföra de politiska, ekonomiska och
sociala reformer som har utlovats i
samråd med alla politiska inriktningar,
inklusive politiska partier och det civila
samhället. Enligt UD, som avråder
från resor till Tunisien, finns det cirka
900 svenskar i landet varav 300 turister.
4. La Niña (2). Förklaringen till de
enorma regnmängderna är troligen
väderfenomenet La Niña som råder i
Stilla havet. Det är en ovanlig meteorologisk situation med mycket varmt
havsvatten som orsakar skyfallen. La
Niña innebär en stark nedkylning av
ytvattnet kring ekvatorn i de östra
delarna och centrala delarna av det
tropiska Stilla havet. Samtidigt är ytvattnet vid Australiens östra kust varmare än normalt. Resultatet blir stora
kontraster mellan ytvattentemperaturen i östra och västra Stilla havet och
stora kontraster i lufttryck. Till följd av
dessa kontraster blir vindarna starkare än normalt. Vindar som drar med
sig varm, fuktig luft, som i sin tur skapar kraftigare regnområden än normalt.
5. Tea Party-rörelsen (1).
6. Sudan (2).
7. Tullverket (x).
8. D-vitamin (x).
9. natriumklorid (2). Vägsalt innehåller minst 97 procent ren natriumklorid.
Användandet av vägsalt har minskat
av miljöskäl och saltet kan ge rostskador på bilarna. Det vanliga vägsaltet från gruvor eller saltsjöar, räcker
inte nu. Man får välja dyrare alternativ, till exempel magnesiumklorid eller
calciumklorid. Kostar ett ton vanligt
vägsalt 500-600 kronor så kan magnesiumklorid eller calciumklorid kosta
2 000-3 000 kronor.
10. varg (1). Se A7.
11. Rooney Mara (1).
12. Chile/Slovakien (x).

VN utkommer följande veckor: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23
Rätt svar A: x22 112 11x1 B: x12 212 xx2 11x

Lathund till Rikstävlingen
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Karin Förlags Rikstävling i nutidsorientering
Var med och kämpa om prispengar! Vinnaren i varje klassnivå vinner 1 000 kronor till klasskassan.
Logga in med ert användarnamn och lösenord och skapa klassens lag!
Tävlingen börjar den 17 januari 2011. Det är en fördel att rapportera in så många nummer som
möjligt eftersom det är lagets tio bästa resultat som räknas. (Väljs automatiskt av systemet.)
Tävlingen avslutas fredagen den 10 juni 2011 klockan 16.00.
Utgivningsplan för vårterminen 2011 (veckonummer):
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 och 23

Hur skapar jag ett lag?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Skriv www.karinforlag.se i din webbläsares adressfält.
Du får nu Karin Förlags huvudsida framför dig.
Under rubriken Veckans Nyheter ute i menyn till vänster hittar du Logga in. Klicka där!
Du använder skolans användarnamn och lösenord och kommer in.
Till vänster på denna sida finns Skapa ett nytt lag. Klicka där!
Du är nu på "skapa lag sidan". Läs instruktionen där och gör sedan så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klicka fram din kommun.
Ge ditt lag ett namn.
Ange i vilken klassnivå klassen vill tävla.
Besluta om lagets namn får visas i resultatlistorna.
Skriv lagets e-postadress.
Klicka på Skapa laget.

Hur lägger jag in lagets resultat?
a. På samma sida där du skapade laget hittar du högt uppe till vänster Visa alla lagen. Klicka där!
b. En ny sida visas med rubriken ”Skolans registrerade lag i tävlingen”. Under denna rubrik listas
skolans alla lag. Klicka på lagets namn!
c. Du kommer då till lagets sida. Längre ner på sidan hittar du Mata in ett nytt resultat. Klicka där!
d. Nu fyller du i uppgifterna ute till höger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj rätt nummer av Veckans Nyheter.
Ange antal elever. (En elevgrupp/klass består av minst 10 elever).
Lägg ihop alla elevers antal rätt och mata in denna summa.
Klicka på Lagra resultatet.
Ditt klassresultat är nu registrerat.
Klicka på Mata in ett nytt resultat igen för att fylla i fler resultat.

Hur följer jag mitt lag i resultatlistorna?
a.
b.
c.
d.
e.

Ute i menyn till vänster hittar du Topplistorna. Klicka där!
På den nya sidan väljer du ”Klassnivå” och "Hela landet".
Klicka på Visa.
Längre ner på sidan ser du ditt lag och vilken placering det har för tillfället.
Om du istället för ”Hela landet” väljer din kommun får du upp en lista över alla deltagande lag i
kommunen och deras inbördes placeringar.

Läs mer om tävlingen på våra webbsidor: www.karinforlag.se

Australien
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Ta reda på fakta om landet: t ex var ligger Queensland och Brisbane, Stora barriärrevet,
landyta och befolkningens storlek. Färglägg kartan så att du ser hur landytan ser ut: 0-200
meter över havet (grön färg), 200-500 meter över havet (gul färg) och över 500 meter över
havet (brun färg). Sätt ut floder, sjöar, städer, järnvägar och vägar.

Brasilien
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Ta reda på fakta om landet: t ex var ligger Serranaområdet, Rio de Janeiro, landyta och
befolkningens storlek. Färglägg kartan så att du ser hur landytan ser ut: 0-200 meter över
havet (grön färg), 200-500 meter över havet (gul färg) och över 500 meter över havet (brun
färg). Sätt ut floder, sjöar, städer, järnvägar och vägar. Vilka länder gränsar till Brasilien? Var
ligger Brasilien på den lilla kartan?

Sudan
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Ta reda på fakta om landet: t ex var ligger Darfurområdet, landyta och befolkningens storlek.
Färglägg kartan så att du ser hur landytan ser ut: 0-200 meter över havet (grön färg), 200-500
meter över havet (gul färg) och över 500 meter över havet (brun färg). Sätt ut floder, sjöar,
städer, järnvägar och vägar. Vilka länder gränsar till Sudan? Var ligger Sudan på den lilla
kartan?

Tunisien
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Ta reda på fakta om
landet: t ex landyta
och befolkningens
storlek. Färglägg
kartan så att du ser
hur landytan ser ut:
0-200 meter över
havet (grön färg),
200-500 meter över
havet (gul färg) och
över 500 meter över
havet (brun färg).
Sätt ut floder, sjöar,
städer, järnvägar
och vägar. Vilka
länder gränsar till
Tunisien? Var ligger
Tunisien på den lilla
kartan?

